укрлiпд

-ЦОЗIВСЬКЛ МIСЬКЛ РЛДЛ

xAPKIBcbKoi оБлАстI
ВПКОЕЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

ьiд Уб серппя 20lб року
Про надrппя MrTepia.llbHoi допомогп
] паголп 25-i рiqпшцi петдлежвостi
Украiпп

р l3З

З

нагод.r 25-i рiчrппдt незалежностi УкраiЦш та з метою вшаFIувirння
мужносfi та патрiотизму )лrасникь антитерористичноi операцii, керуточись п.4
власню( повновiлr(еrъ ч.1 ст.34, п,4 власrтих повновФкень ст.28 Закону Украilпл
"Про мiсцеве сal}rоврядувilння в YKpaiHi", вi,щlовiдlо до Програми соцiаJБноi
#дrрm,кя учасrrикiв alнT}iTepop}icTrriiioi операцii та ii сiмей на 20iб рiц та
згiдно з pimol {яtr рад,r з вирiшеrrrrя питань надання допомоги
малозабезпечеlm.{ BepcTBirM нiюелення (прmокол Nр 9 вй 09.08.20lб р.),
вrлсонавчrдi койтgг MicbKoi ради

tsИРIШflВ:

1. Надаги MaTepimrьнy допомоry учасникiiм антитерористиrlноi операцii,
лti матоть статус irвадйа вiйш,t, в розмiрi 1000 фн. кожпому:
- гр. Город {чуку евгену Валерiйовичу, пой мешкас за ад)есою:
м.Лозова, м-н 6, бул.l-а, кв.68;
- гр. Педченку Сергiю Сергiйовичу, який мешкае за адр€сою: м.Лозова,
м-н 2, буд,15, кв.26;
- гр, СеJпокову Олекошцру Володимировичу, якIй мешкас за адресою:
M,_IloBoBa, B,vl Пrвдеtша, б,чд 1?, кз 5;
- гр- СеJпокову Сергiю Олександlовичу, яшй мешкае за ад)есою:
м.Лозов4 м-н 4, буд,38, кв,139.
2, Надmи матерiа,ъну допомоry членаt{ сiмей заr,I4блих учасникiв аrтгитфористичноi операIцi в розйрi 1000 грн. на сiмiю:
- гр. Бричуку Васи.lпо ,Щешлсовичу, я<rЙ мешкае за ад)есою: м.Лозов4
вул.Брицк4 буд.38;

- rр. Лавренку Миколi Iвановичу, -псй меш€е за ад)есою: м.Лозов4
м-н 3, буд.4, KB.l;
- Ф. Лалк Ва",rеrтгшri Сергiiвнi, яrtз },{еuкае за ад)есою: л,r.Лозовq
вул.Фрапко, бул.36;
- гр. Шаповаловiй HaTa,rii АнатолiiЪЙ, яка мепIка€ за ад)есою:
м.Лозова, м-н 3, буд.26, кв,64,

2
управлir+по MicbKoi ради
профiнансувати
тцlацi
та
соцiального зilхийу населеш{я Micbkoi
управлiння
8000 грн. за рахунок Програл.r софЬьноТ .riд.рrл*,и - рад.r на суму
}^ra""lжb аrгштgрорцs.гиц{оi оЕерадi та [х сiмей ца 2О 16 piK.,
4. Управлiшlю пршli та. софаrь"оiо за*"сry населення MicbKoi
ради
провести вlтlлаry згiдrо з чим рiшеrпям.
5. Коlтгроrь за виконанllям рiшеrпrя пок:rасти на першого застyrlнш(а
мiського голови О.М.Жидова.

3, Фiнансовому

мiськпй го.лова

с.в.зЕJIЕнськиЙ

Кirп<шrо,5-1844

о,М.Жидков
о. С. Степаrrова

т.с

